
REGULAMIN 

VI Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca 

Power Dance  i  Power Folk  ONLINE  2020 

31.05. 2020r. 

 

I  CEL  TURNIEJU 
 

1. Aktywizacja dzieci, młodzieży oraz rodzin w okresie pandemii. 
2. Integracja oraz wspólna zabawa środowiska tanecznego. 
3. Konfrontacja  dorobku  artystycznego  solistów, duetów i zespołów „rodzinnych". 
4. Popularyzacja  nowoczesnych  form  tańca,  walorów  artystycznych,  zdrowotnych,  wychowawczych. 
5. Wymiana  doświadczeń  dydaktycznych  i  wychowawczych. 
6. Rozwijanie  i  promowanie  tej  formy  aktywności  fizycznej  wśród  dzieci i  młodzieży. 
7. Wyłonienie  i  promocja  talentów. 
8. Kształtowanie  umiejętności  współzawodnictwa. 

 
II. ORGANIZACJA 
 

1. Organizatorem  Konkursu   jest:   Pałac   Młodzieży  w  Katowicach. 
2. W  Konkursie  biorą  udział  soliści, duety oraz zespoły "rodzinne"  prezentujące  różne  formy  tańca. 
3. Festiwal ma charakter konkursu online i jest podzielony na 4 kategorie taneczne  
       oraz kategorie wiekowe A i B: 

 
Kategoria STAGE DANCE  (jazz, modern jazz, taniec współczesny, taniec klasyczny) w tym SOLIŚCI i DUETY  
 

 kat. A -  do  12 lat 
 kat. B - od 13 lat do 25 lat 
 

Kategoria STREET DANCE   (hip-hop, locking, poping, waacking, dancehall, new age, waacking)  
                                                 w tym SOLIŚCI i DUETY 
 

 kat. A -  do  12 lat 
 kat. B - od 13 lat do 25 lat 
 

Kategoria TANIEC LUDOWY (zaprezentowanie choreografii opartej na elementach tańców ludowych oraz 
narodowych. Mile widziane są elementy kostiumu (spódnica, serdak, wianek, chustka, kapelusz, buty itp.  (ale 
nie jest to obowiązkowe) w tym SOLIŚCI i DUETY 
 

kat. A -  do  12 lat 
 kat. B - od 13 lat do 25 lat 
 

Kategoria  ZESPOŁY RODZINNE  W tej kategorii nie ma podziału na styl tańca, więc każda technika taneczna 
jest dozwolona. Można mieszać style i techniki taneczne. Obowiązkowy w tej kategorii jest taniec z członkiem 
swojej rodziny np. rodzic+dziecko, brat+siostra+tata, siostra+mama+babcia. W tej kategorii nie ma podziału na 
kategorie wiekowe. W przypadku gdy zgłoszenie chce wysłać rodzeństwo (2 osoby - np. brat + siostra, siostra + 
siostra itp.) to zgłaszający sami decydują czy chcą wziąć udział w kategorii rodzinnej czy w kategorii tanecznej 
(np. streetdance) jako duet. 

 
4. W kategoriach dla duetów można wysłać nagranie 2 osób tańczących razem (w danej chwili i jednym 
miejscu) lub  wysłać zmontowane nagranie tańca/choreografii przez 2 osoby tańczące osobno (po montażu 
tańczą razem w duecie mimo to, że nagrania są zrobione osobno w różnych przestrzeniach). 
 



5. Wysłane filmy powinny być nagraniami stworzonymi w warunkach domowych lub outdoorowych nagranych 
w okresie kwarantanny. Nagrania z występów, pokazów scenicznych lub z innych konkursów nie będą 
uwzględniane w konkursie. 
6. Czas konkursowych filmów powinien być nie krótszy niż 1 minuta i nie dłuższy niż 3,5 minuty. 
 
7. Każdy uczestnik  może się zgłosić się  do kilku kategorii tanecznych, zarówno w formie solo jak i duet tylko z 
jedną prezentacją w każdej  z nich.   
 

III   WARUNKI  UCZESTNICTWA 
 

1. Udział w Turnieju Power Dance Online jest bezpłatny.  

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza online oraz poprawne wysłanie 
nagrania konkursowego poprzez platformę     (instrukcja  znajduje się pod  linkiem  www.wetransfer.com
LINK DO INSTRUKCJI).  Dla każdej kategorii tanecznej dostępny jest osobny formularz: 
 

- kategoria STAGE DANCE         LINK DO FORMULARZA

- kategoria STREET DANCE        LINK DO FORMULARZA

- kategoria TANIEC LUDOWY    LINK DO FORMULARZA

- kategoria RODZINNA               LINK DO FORMULARZA

  

3. Zgłoszenia przyjmowane są do 28.05.2020 roku. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

4. Transmisja online konkursu odbędzie się 31.05.2020 na stronie Pałacu Młodzieży w Katowicach 
www.pm.katowice.pl ( o godzinie streamu  poinformujemy na stronie Pałacu Młodzieży oraz mailowo) 

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 03.06.2020 na stronie Pałacu Młodzieży Katowice oraz na 
facebookowym fanpage Pałacu Młodzieży Katowice i wydarzeniu Festiwal Tańca 2020. 
 

IV  JURY 

1. W  skład  5  osobowego (5 sędziów punktowych ) Jury  wchodzą  pedagodzy  Pałacu Młodzieży Katowice 
oraz przedstawiciele ZPIT Śląsk. 

2. Oceniane  będą: 
- Opracowanie  choreograficzne,  dobór  muzyki oraz  kostiumu.  3-9 punktów 
- Technika  wykonania. 3-9 punktów 
- Wyraz  artystyczny, pomysłowość. 3-9 punktów. 

3. Maksymalna  liczba  punktów  jaką  może  zdobyć  ZESPÓŁ, DUET i  SOLISTA  od  jednego członka Jury  to       
27  pkt.  Łączna liczba punktów 5 osób x 27 punktów =135 punktów.  

4. Dla zwycięzców w każdej kategorii przewidziano nagrody. 
 

V   DANE TECHNICZNE 
 

1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku podczas transmisji 
online na stronie Pałacu Młodzieży oraz do wykorzystania zebranej  dokumentacji  do  celów promocyjnych 
festiwalu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do  dokonywania zmian w regulaminie, o których uczestnicy zostaną 
poinformowani   przed konkursem. 

3. Spraw  nie  ujęte  w  regulaminie  rozstrzyga  organizator  Festiwalu 
 

 
Patronat:                                                                                                                   Festiwal organizowany jest przy współpracy 

 

 

 

                        Prezydenta Miasta Katowice 

http://www.wetransfer.com/
https://pmkatowice-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jaroslaw_majewski_pmkatowice_pl/EdMi7bx-ae5JhTH7scqoGVIB_bpppbynWVHng3lXl4L4fg?e=xQlzgw
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p5BWc5j8UE2clmEFmGZQ9MWamRNlv_FNpKJRkWzAjARUMVBVWTNRWTFPWEdHQVpBUVRTMTJCRjFFUiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p5BWc5j8UE2clmEFmGZQ9MWamRNlv_FNpKJRkWzAjARUNjlPQklPSU1GMDNRTkdFMlQ1NEhENDAxNCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p5BWc5j8UE2clmEFmGZQ9MWamRNlv_FNpKJRkWzAjARUOUg5REkwT1BPR0dQUUVXNkoyVEo2R1lXNyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p5BWc5j8UE2clmEFmGZQ9MWamRNlv_FNpKJRkWzAjARUMTZTOFRPT1cxMjhKUDU3WFczRUQ5SlFIQyQlQCN0PWcu
http://www.pm.katowice.pl/


 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pałac Młodzieży w Katowicach, z siedzibą ul. Mikołowska 26, 40-066 
Katowice. 

2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem:    iod@pm.katowice.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu na podst. art.6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia. 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem danych osobowych finalistów i laureatów 
konkursu (imię, nazwisko i nazwa szkoły), które zostaną upublicznione na stronie internetowej organizatora konkursu. 

5. Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku liczonego od zakończenia konkursu. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Pana/Pani 
danych osobowych narusza przepisy ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 
możliwości udziału w konkursie. 

 
10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

Inspektor Ochrony Danych 
Patrycja Kaczmarczyk 

Centrum Usług Wspólnych w Katowicach 
40-040 Katowice, ul. Wita Stwosza 7, tel. 0-32 60-61-328 

 

 


